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De Tuinkabouter 
Verenigingsorgaan van de Oegstgeester Volkstuin  
Oplage 150 stuks 
 
Postadres: 
Zonnebloemlaan 22, 2343GC Oegstgeest 
 
Tuinadres: 
Willibrordlaan hoek van Cuycklaan 
 
Girorekening:      4014955 
Girorekening inkoopcommissie:    3819165 
 
Website: www.ovv-volkstuin.nl 
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Agenda: 
 
Tuincontroles: 
April, mei, juni, juli, september, oktober. 
BBQ 19-06-2010 
 
Verschijnen Tuinkabouter 
Maart, Juni, Oktober, December. 
Schouwdatum Hoogheemraadschap 1 november 
 
Klusdagen:  
De volgende klusdagen voor de vakantie zijn zaterdag 5 
juni en maandag 7 juni 
 

Geen (klus)zaterdag zo kwaad, of de zon 
schijnt vroeg of laat.. 

Bestuur:  

Voorzitter: tuin 29 
voorzitter@ovv-volkstuin.nl 

Dhr. R. Kruis 
071-5155900 

Secretaris: tuin 73b 
secretaris@ovv-volkstuin.nl 

Mevr. A.M. vd Burg 
071-5175678 

Penningmeester: tuin 74 
penningmeester@ovv-volkstuin.nl 

Hr. M.J. Hoogland 
071-5173630 

Commissaris: tuin 4 
tuincommissie@ovv-volkstuin.nl 

Hr. J. Merkestein 
071-5171927 

Commissaris: tuin 36 
tuincommissie@ovv-volkstuin.nl 

Mw. M. v Leeuwen 
071-5173012 

 
Commissies: 

 

Uitgifte van tuinen: 
tuinzaken@ovv-volkstuin.nl 

Hr. J. Merkestein 
071-5171927 

Tuincommissie: 
tuincommissie@ovv-volkstuin.nl 

Mw. M. v Leeuwen 
071-5173012 

Inkoopcommissie: tuin 53 
inkoop@ovv-volkstuin.nl  

Hr. en Mw. Hermann 
071-3014535 

Het laten frezen van de tuin ( per keer)  € 12 

Huren aanhanger per keer  ( 1 hele dag )  € 4,50 

Huren stroomaggregaat  (1 hele dag)  € 4,50 

Reserveren in het Praathuis of via de tuincommissie 

Tuinbewerking / verhuur apparatuur  

Redactie:  

Jolanda Alkemade              tuin 75 071-5171431 

Dick Neuman                      tuin 44 071-5154026 

tuinkabouter@ovv-volkstuin.nl 
Redactie adres: 
Adriaan Roland Holstlaan 16 
2343DJ Oegstgeest 

 

Inleveren kopij voor 21 september 

Prijzen Volkstuin hele tuin halve tuin 

Contributie en Pacht € 40 € 33 

Entree eenmalig bij betrekken tuin € 23 € 14 

Borg € 136 € 79 

Contributie voor leden  en leden zonder tuin  € 10  
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Het is inmiddels schitterend weer geworden. Druk bezig 
met de tuin. Alles is geplant en groeit volop. De eerste 
rucola sla van de tuin was erg lekker, veel meer smaak 
dan uit de winkel. De aardbeien zijn nog groen, maar ze 
gaan nu heel hard. Vooral de kinderen verheugen zich op 
de eerste aardbeien, vooral die uit hun eigen tuintje! Zo-
wel  Zenna als Naos hebben ieder  een vierkante meter 
en verbouwen daar van alles op. Van aardbeien tot viool-
tjes, van onkruid (sommige zijn wel erg mooi) tot steen-
tjes, wormen, noem maar op. Naos is helemaal blij, hij 
heeft een mooie tuinkabouter gehad voor zijn 4e verjaar-
dag, misschien wil hij later wel in de redactie van de 
Tuinkabouter?? 
Eén ding moet me echt van het hart. Het pinksterweek-
einde op de tuin geweest, heerlijk gewerkt. De grond was 
droog, prettig voor de schoffel, maar…. Wat hebben we 
een stof gehapt. Het lijkt wel de Parijs-Dakar! Met de au-
to is slechts stapvoets rijden toegestaan, maar 30 km/u 
komt volgens mij vaker voor. Het leukste wat ik hoorde 
was “mijn auto kan helemaal niet zo hard”. Toch wil ik 
verzoeken uw snelheid te matigen. Naast het stof hap-
pen, zijn er ook veel kinderen die zo de weg oprennen.  
Ik verzoek u dan ook slechts stapvoets te rijden (in z’n 
één, zonder of heel weinig gas geven!). 
Als bestuur hebben we al een aantal vergaderingen ge-
had. Thijs heeft besloten na dit tuinseizoen te stoppen als  
penningmeester. Na vele jaren van prima beheer over 
het geld van de vereniging, vindt hij het tijd worden om 
een ander de kans te geven. Als u interesse heeft kunt u 
dit aangeven bij één van de bestuursleden. 

De werkzaamheden op het complex verlopen prima. 
Toch hebben nog veel leden zich niet aangemeld, doe dit 
alsnog! Het is gezellig en erg nuttig voor de vereniging. 
En de vereniging…dat zijn we allemaal. Iedereen heeft er 
baat bij als het complex goed beheerd word. 
We zijn druk in gesprek met de redactie van de Tuinka-
bouter om met name de website te verbeteren. Er zijn 
veel goede ideeën, maar ook hier geldt: het moet wel 
kunnen, we doen het allemaal vrijwillig en hebben niet 
onbeperkt de tijd. 
We hebben veel discussie over het reglement in de be-
stuursvergaderingen. De grote vraag is, wat zet je er wel 
en wat niet in? Moet je alles wat er kan gebeuren in detail 
beschrijven of regel je zaken op een andere manier? Wil-
len we de rol van politieagent eigenlijk wel spelen en wil-
len we alles en iedereen controleren? Als we het niet 
doen, lopen er ook een aantal zaken niet goed. Een echt 
dilemma, maar we gaan er vast wel uitkomen! 
De tuinen zijn vergeven aan enthousiaste tuinders. En 
met dit weer is het erg prettig op de tuin. Ik zie u graag 
weer op de tuin, en in ieder geval op de barbecue van 
zaterdag 19 juni!! Ik hoop dat u allemaal gezellig wat 
komt eten en drinken en natuurlijk van gedachte wisselen 
met het bestuur. 
 
 
Tot zaterdag de 19e! 
 
Ruud kruis 

ven. Jan Merkestein is druk in de weer met de stroom-
voorziening en de voorzitter beloofde al voor bitterballen 
te zorgen…schijnt het. 
Prima voor de sfeer op het tuincomplex. Als we nu ook 
de Afrikaanse temperaturen mogen beleven dan wordt 
het een fantastisch tuinseizoen!!!!!!!!!  
Zeker voor de worteltjes……. 

Oranjegekte 
 
Hoewel uw redactie niet bestaat uit echte voetballiefheb-
bers wilden we u in deze tijden de kabouter op de voor-
kant niet onthouden. 
Wandelend over het tuincomplex is het de redactie opge-
vallen dat her en der meer gras groeit dan in andere ja-
ren, wij krijgen zelfs de indruk dat er extra gezaaid en 
uitgerold wordt. Verscholen achter schuurtjes zijn voet-
ballen gespot. Nederland maakt zich op voor de WK-
voetbal en de leden van de OVV blijven daarbij  kennelijk 
niet achter. Wij hopen van harte dat de groenteteelt niet 
gaat lijden onder de graskweek. Uit betrouwbare bron 
hebben wij vernomen dat er plannen zijn om diverse tui-
nen samen te voegen en dat er tal van aanvragen liggen 
bij de tuincommissie voor het plaatsen van doelpalen. Er 
gaan stemmen op om de OVV vlag tijdelijk te vervangen 
door een Nederlandse driekleur en veel oranje. Sommige 
tuinders hebben het voornemen om in het praathuis een 
megascherm te plaatsen om samen de voetbal te bele-
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“Van een secretaris die aan het tuinieren was…" 
 
Wat mij betreft wordt het een spannend tuinjaar… Ik heb 
de gok gewaagd om een hele tuin te nemen.  De grond 
van deze tuin is zoveel makkelijker te bewerken dan mijn 
vorige halve tuin, dat ik het wel zie zitten. En mocht ik het 
qua tijd niet bolwerken om het netjes te houden, dan zal 
ik mijzelf een officiële brief schrijven …  
Zo heb ik nu de ruimte voor pioenrozen (mijn lievelings-
bloemen) en weer een aspergebed, want dat is toch wel 
erg lekker.  Maar de boel ligt er nog een stuk kaler bij dan 
vorig jaar om deze tijd. En wij weten allemaal wel waar-
om… Ik kan mij niet heugen wanneer ik voor het laatst 
heb meegemaakt dat er nog nachtvorst voorkwam in de 
2e week van mei (oké, zo lang loop ik natuurlijk nog niet 
rond bij de OVV, maar toch..). Normaal gesproken plant 
ik mijn tomaten eind april/begin mei, maar ze staan nog 
maar een beetje zielig te wezen in mijn achtertuin. Kleine 
plantjes die het van het begin af aan veel te koud hebben 
gehad. Ook de peulen die ik in april had gezet, zagen er 
na een week niet uit: “dat komt nooit meer goed”,  dacht 
ik. Totaal geen groei. Toen ik het daar laatst met Theo 

over had, onder het genot van een kopje koffie in het 
Praathuis, zei hij me dat alles stond te kwarren.  
Kwarren? Ja, kwarren.  Ik had natuurlijk quasi wijs met 
mijn hoofd ja kunnen knikken, maar ik vind het veel leu-
ker om via anderen woorden uit onze taal tegen te ko-
men die je helemaal niet kent. Dus Theo bekend dat ik 
daar nog nooit van had gehoord en hij legde mij de bete-
kenis uit. Thuisgekomen ook nog even in de van Dale 
gekeken: “ineengedrongen (van gewassen), te velde 
staan zonder noemenswaard te groeien, maar ook zon-
der dood te gaan” . Gelukkig, dat laatste klinkt goed;er is 
nog hoop. Het is een kort en bondig woord dat ook nog 
eens zo lekker uit de mond rolt; ik gebruik het nu te pas 
en vast en zeker ook te onpas en dan schuif ik de schuld 
van een eventuele mindere oogst lekker in de schoenen 
van het “kwarren…!” 
(Overigens kent de computer het woord ook niet; terwijl ik 
dit stukje schrijf, protesteert de spellingscontrole uitbun-
dig. Kijk, dat vind ik ook heel leuk…) 
  
Mathilde van der Burg.  
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‘… een hele klus!’ 
 
10 vragen aan … Roos Los! 
Dit jaar worden de klusdagen gecoördineerd door Roos 
Los. Dezelfde Roos, die in het vorig nummer van De 
Tuinkabouter aan alle medetuinders vroeg om oude, on-
bruikbare zakjes zaad in een doos in het Praathuis te 
deponeren, om ze te gebruiken in lessen van het Milieu 
Educatie Centrum, waar zij ook lid van is. Wij gingen in 
gesprek en legden 10 vragen voor aan deze duizend-
poot, onze Roos-van-de-doos!  
 
1.Wie is Roos?  
Roos tuint al sinds 1982 op ons complex in Oegstgeest, 
ze geldt dus als ‘lid van het eerste uur’. Toen het com-
plex werd uitgebreid van 40 naar 118 tuinen, stond Roos 
zelfs al drie jaar ingeschreven op een wachtlijst. Roos is 
bioloog,  net als haar man. Ze studeerden tegelijkertijd 
Biologie, een van de weinige geméleerde bêta-studies in 
die tijd, en er kwamen dan ook relatief veel huwelijken uit 
voort. De liefde voor planten en dieren zat er bij beiden 
dus al vroeg in. Tot op de dag van vandaag bestieren zij 
feitelijk samen hun tuin, en wel volgens een vaste taak-
verdeling: Roos zaait en stekt en plant en wiedt, echtge-
noot Hans (die inmiddels een vierdaagse werkweek 
heeft) doet het zware werk en verzorgt de tomaten en 
verdiept zich daarnaast in de soorten die wel en niet op 
hun tuintje worden toegelaten.  

2. Dat klinkt vrij ideaal?  
Roos nuanceert: ‘Ach ja, er zijn natuurlijk ook minder ge-
makkelijke tijden geweest: het moment waarop ik mijn 
tuin in 1982 kreeg toegewezen viel ongeveer samen met 
de geboorte van m’n eerste kind: een echte huilbaby, die 
de eerste drie jaren veel huilde maar nooit lang achter 
elkaar sliep. En ik dus ook niet. Terwijl ik toch echt acht 
uur slaap nodig heb!’ Ze vult aan: ‘Radeloos  nam ik ‘m 
dan maar mee in de wagen naar de tuin, dan was ‘ie stil 
onderweg maar zodra ik er was en me bukte om iets te 
gaan doen, begon ‘ie weer…’ Gelukkig ging het op een 
gegeven moment beter en kreeg Roos de handen vrij 
voor haar tuin en wat bestuurswerk bij de OVV. 
 
3. Bestuurswerk bij de OVV?  

(Roos grinnikt): ‘ik ben vrij lang penningmeester geweest 
van deze club. In feite meer dan 12 ½ jaar – zelfs langer 
dan statutair geoorloofd was, maar we konden toen echt 
niemand vinden die het stokje wilde overnemen.’ Ze mij-
mert: ‘Je ziet wel dat door de tijd heen bepaalde dingen 
zich herhalen. In de beginjaren waren er discussies over 
de manier waarop er getuind diende te worden. Ik tuinde 
niet in rijtjes, dat heeft verschillende voordelen. Ik heb 
bijvoorbeeld gemerkt dat je minder kwetsbaar bent voor 
plagen of ziektes als je hetzelfde gewas een beetje ver-
spreid in je tuin zet. Spuiten is dan ook niet nodig. Ik ben 
overigens altijd tegen spuiten geweest. Door mijn manier 
van tuinen krijg ik ook meer bloemen! Bepaalde onkruids-
oorten vind ik prachtig, die laat ik graag (even) staan. 
Maar niet iedereen snapt dat. Enfin, die discussies spe-
len eigenlijk nog steeds. Misschien kan ik beter zeggen 
dat ze nooit zijn weggeweest’… 
 
4. Hoe kwam je dan bij het Milieu Educatie Centrum 
(MEC) terecht?  
Roos: ‘toen ik niet meteen een betaalde baan kon krij-
gen, ben ik projecten binnen het onderwijs gaan doen, 
zoals bij de lagere school van mijn zoon. Daar hadden ze 
ook schooltuinen, ontzettend leuk vond ik het om de leer-
lingen daarbij te begeleiden. Dat heb ik lange tijd gedaan.  
En op een ‘groene dag’  kwam ik het MEC tegen, zo’n 
twee jaar geleden. 
 
5. Kun je iets meer vertellen over het MEC?  
Ja, maar er is ook een heel leuke website, 
www.mecoegstgeest.nl met uitleg en een quiz voor kin-
deren en verslagen van alle gebeurtenissen. Het MEC 
bood aanvankelijk alleen ‘leskisten’ aan voor het onder-
wijs, maar inmiddels worden er ook lessenseries  met 
excursies ontwikkeld over allerlei thema’s: lente, herfst, 
afval, vogels, vleermuizen en waterbeestjes, noem maar 
op (voor meer informatie over het MEC zie het artikel 
elders in dit blad),  Erg leuk om aan mee te helpen. Ik 
schrijf voor het MEC ook stukjes voor de Oegstgeester 
Courant na excursies.’. Op 5 juni bestaat het MEC vijf 
jaar, dan hebben we natuurlijk feest. (Zucht): Maar dan is 
er ook een klusdag bij de OVV gepland…’ 
 
6 .Ach,  Ja, de klusdagen: kun je daar wat meer over 
vertellen vanuit jouw perspectief?  
‘Tja, wat zal ik er van zeggen. De organisatie is een hele 
klus. Ik heb het momenteel voor mezelf niet zo handig of 
efficiënt aangepakt misschien. Ik vraag mensen nu alle-
maal om data op te geven, dan deel ik ze op het gewens-
te moment in, ik mail een bevestiging rond als ik niets 
hoor ga ik er van uit dat het akkoord is. Maar het blijkt dat 
mensen soms toch anders denken. Ze vergeten af te 
melden of komen gewoon niet. Dan probeer ik weer con-
tact op te nemen om een beter passende afspraak te 
maken, maar het komt er op neer dat ik allemaal individu-
ele afspraken maak. Een volgend jaar maak ik gewoon 
een schema, waarin iedereen twee dagdelen is inge-
pland. En dan kunnen mensen onderling ruilen of eventu-
eel de dienst afkopen. Als ik het maar even teruggemeld 
krijg…’’ 
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7. En hoe kijk je terug op de klusdagen die achter de 
rug zijn?  
Roos (fronst het voorhoofd): ‘Er zijn nu vier klusdagen 
geweest. Eind maart was het ’s morgens vreselijk aan 
het regenen, toen hebben we alle mensen maar afge-
zegd. Begon vervolgens de zon te schijnen, dat zul je 
altijd zien.  Op 3 april was de tweede klusdag, er kwam 
toen een hele grote groep, veel vrouwen trouwens. Er is 
toen heel hard gewerkt maar het was ook heel gezellig. 
Naast het grote toegangspad is grondig gesnoeid en er 
waren hele grote bergen snoeiafval. Die hebben mede-
werkers van de gemeente de volgende dag opgehaald, 
we hebben ze als bedankje getrakteerd op gevulde koe-
ken. Op 1 mei heeft een groep getegeld, gesnoeid en 
gezaagd. Toen is een aantal mensen niet gekomen – en 
we hadden door een misverstand dubbele koffie! Maar er 
is hard gewerkt, enthousiast ook. Op 11 mei is ook hard 
gewerkt, alle berenklauw uit het plantsoen is weggehaald 
om uitzaai naar de tuinen te voorkomen. Alle keren is er 
ook aan pad 1 getegeld. De volgende klusdagen voor de 
vakantie zijn zaterdag 5 juni en maandag 7 juni. We heb-
ben dus ook geprobeerd tegemoet te komen aan de wen-
sen van mensen die op zaterdag niet kunnen. Nu moet ik 
eigenlijk nog toegeven dat ik er niet zelf altijd bij hoef te 
zijn, want dan wordt het een beetje te gortig, maar ik ben 
wel alle keren langs geweest. Overigens zijn er ook altijd 
leden van het bestuur aanwezig, daar is een roulatie-
schema voor:  

8. Aanvankelijk was er veel weerstand tegen dit 
‘verplichte vrijwilligerswerk’. Vond je dat niet lastig?  
Er valt even een stilte. Roos formuleert bedachtzaam. 
‘Eigenlijk vind ik het helemaal niet zo gek dat je iets doet 
binnen een vereniging als je daar lid van bent. En het kan 
vreselijk gezellig zijn. Voor mensen die echt niet willen of 
kunnen tegelen of snoeien zijn er soms ook  nog andere 
klussen – men kan de dienst zelfs afkopen, maar ik zou 
het leuk vinden als ze dan toch eens langs kwamen en 
mee koffie dronken op zo’n dag. Ik sta dus wel achter het 
systeem, al heb ik het niet zelf bedacht.  Maar ik ben 
soms wel geschrokken van de boosheid die ik bij sommi-
ge mensen tegenkom, bijvoorbeeld als ik een mail stuur, 
terwijl ik vanuit mezelf toch altijd een vriendelijke toon 
aansla. Of laatst, toen ik ergens een vergissing maakte. 
En soms hoor ik na een aantal berichtjes van mij nog 
niks terug, dat vind ik wel jammer. Dat maakt het voor mij 
ook wel moeilijk. Want wat moet je dan? Ik denk dan heel 
simpel, van laten we in elk geval blijven communice-
ren…’ 
9. Zullen we een rondje door je tuin doen?  

Roos staat al overeind en gaat ons voor naar de tuin: 
inderdaad, geen rijtjes! We zien allerlei planten en ge-
wassen al dan niet gegroepeerd door elkaar heen, met 
hier en daar bloeiende onkruidsoorten. Roos houdt van 
(rood) fruit en heeft ook veel tomaten, we lazen in een 
vorig nummer al over de enorme oogst die ze vorig jaar 
van de tuin haalde. Ze overweegt dan ook om een droog-
oventje aan te schaffen om eventueel bepaalde vruchten 
(tomaten!) op een milieuvriendelijke manier te kunnen 
drogen en zodoende lang houdbaar te maken… Enthou-
siast vertelt Roos ook over een experiment van heel wat 
jaar terug met stropharia’s (een bepaalde paddenstoelen-
soort), die rijk groeiden in haar uitgegraven kasje; ze 
stopte toen ze het voor het kweken benodigde tarwestro 
niet meer kon krijgen. En ontdekte onlangs dat er op ons 
OVV-complex weer tuinders stropharia’s kweken. Jawel: 
onder heus tarwestro van de firma Welkoop in Rijnsburg!  
We krijgen tenslotte een toelichting op een bijzonder 
bouwwerkje in de tuin: een soort kas die gemaakt is van 
het (afgekeurde wat te lichte) raamwerk van de zonnepa-
nelen die bij de familie Los op het dak staan, omspannen 
met plastic. Er groeien prachtige kroppen sla in! Roos: 
we kunnen dit ding ook kantelen, dan is het een platte 
bak… .  

10. Nog een mooie gedachte tot besluit?  
‘We mogen wel blij zijn dat we niet afhankelijk zijn van 
onze tuin, ’ zegt Roos, ‘ook al hebben we in sommige 
jaren voor sommige gewassen fantastische oogsten’. 
Een vriendin van haar kocht het boek ‘Leven van het lan-
d’ (niet meer verkrijgbaar) en ging in Frankrijk proberen 
geheel autarkisch te leven van een eigen moestuin, met 
de daarbij behorende kippen en een geit. Dat bleek toch 
wel tegen te vallen, want overvloedige oogsten zijn niet 
vanzelfsprekend met ons grillige weertype.. 
 
Een bonusvraagje: hoe gaat het met de inzameling 
van oude zakjes zaad?  
Roos lacht: ‘dat loopt eigenlijk best goed. Elke keer als ik 
kom, zitten er wel een paar zakjes in de doos. Leuk hoor! 
 
 
We bedanken Roos voor de koffie (met koek) en zorgen 
dat we de foto’s maken voordat de regenbui losbarst: het 
zal volgens de weerberichten nog wel even regenen… 
 
 
De redactie 
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laten sluiten bij de maatschappelijke behoefte. Daarbij 
gaat men uit van meer samenwerking tussen gemeenten, 
gemeentelijke NME-centra en andere aanbieders van 
NME- onderwijs, landelijke afspraken over thema’s en 
een efficiënte inzet van lesmiddelen en – methoden. Het 
is de bedoeling dat NME-centra een centrale rol krijgen 
door voor het basisonderwijs op te treden als ‘makelaar’ 
voor het NME-aanbod van derden.  
 
Moestuin De MEC Oegstgeest brengt een boekje uit met 
het totale aanbod van NME-activiteiten die in de regio 
worden aangeboden. De landelijk gekozen thema’s: 
‘Groen’, ‘Water’ en ‘Energie’ zijn in het aanbod ruim ver-
tegenwoordigd.  De MEC wil graag zien dat de (9) (basis-
)scholen NME de aandacht zullen geven die het verdient 
en telkens enthousiast inschrijven op het geboden pro-
gramma. De activiteiten in het boekje voor het schooljaar 
2009-2010 variëren van het aanbieden van allerlei edu-
catieve lesmethoden en –materialen tot excursies en les-
sen. Zo lezen we bij het onderwerp ‘De moestuin’ dat de 
leerlingen op excursie gaan naar een echte moestuin (nu 
op volkstuincomplex ‘Zonneveld’ tussen Endegeest en de 
Vogelwijk) en tijdens de vervolglessen werken met het 
lespakket ‘Smaakles’, waar o.a. groente en fruit die uit de 
winkel komen worden vergeleken met groente en fruit die 
in een volkstuin groeien… Leuk! 
 
Meer informatie bij Roos Los  

Het Milieu Educatie Centrum (MEC) Oegstgeest. 
 
Niet om de hoek  
Tot 2005 had Oegstgeest geen eigen organisatie voor 
Natuur- en Milieu Educatie (NME). Tot dat moment was 
Oegstgeest voor NME afhankelijk van landelijke en/of 
regionale instellingen. Basisscholen konden gebruik ma-
ken van de Leidse gemeentelijke NME-afdeling 
(hoofdvestiging kinderboerderij Merenwijk). Voor scholen 
buiten de Leidse stadsgrenzen waren de mogelijkheden 
daarvoor echter beperkt, onder meer omdat de Leidse 
voorzieningen voor Oegstgeester basisscholen niet direct 
om de hoek liggen.  Dankzij de Stichting MEC Oegst-
geest zijn de mogelijkheden voor de Oegstgeester scho-
len aanzienlijk vergroot.  
Sommige scholen doen zelf al heel veel aan natuur on-
derwijs, maar er zijn ook scholen waar wel dringend be-
hoefte is aan lessen en lesmateriaal. 
 
Vrijwilligers welkom Het MEC verzorgt sinds enkele 
jaren lessen en excursies voor de basisscholen in Oegst-
geest. Ook voor het bredere publiek zijn jaarlijks een 
aantal excursies, die staan dan aangekondigd in de 
Oegstgeester. De Stichting werkt uitsluitend met (ca. 20) 
vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom, de 
aantallen lessen kunnen dan weer worden uitgebreid. 
 
Subsidie De stichting is afhankelijk van donaties, giften 
en subsidies (voor het kalenderjaar 2009 is 3000 euro 
subsidie verkregen van de gemeente Oegstgeest). De 
subsidie wordt voor het grootste deel besteed aan de 
huur van het gebouw van de IJsclub, van waaruit de 
stichting MEC sinds enige tijd opereert. 
 
‘Makelaar’ in Natuur en Milieu-educatie Het onderwijs 
op het gebied van de NME wordt op dit moment in een 
aantal opzichten vernieuwd. De basis daarvoor is de in 
2008 uitgebrachte landelijke NME nota ‘kiezen, leren en 
meedoen’. Daarin staan plannen om het NME-onderwijs 
beter te structureren, de landelijke dekking te verbeteren 
en de inhoud en kwaliteit van het aanbod beter aan te 

WAARSCHUWING!!! 
Paddo’s van Roos 
Let op: voor mensen die na het lezen van het interview met Roos enthousiast aan de slag willen met de stropharia: zorg 
er voor dat je de juiste soort te pakken krijgt, namelijk de Stropharia rugosa var. annulata, ook wel elfenbrood: deze 
soort is goed te drogen, in te vriezen en te wecken.  Pas op met de stropharia cubensis: dit is een ‘paddo’ (‘psychedelic 
mushroom’) met een ‘entheogene’ werking – net als marihuana of lsd. Het is maar een weet.  

Zie ook http://www.mushrooms.drugsinfo.net/pfe/10reden.htm. Volgende keer hopen we aandacht te besteden aan de 
ervaringen met het kweken van deze lekkernij door de tuinders op ons complex … 
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1. Heermoesthee. 
Beste redactie, naar aanleiding van uw artikel over heer-
moes in een vorige tuinkabouter (‘het verdriet van Wil 
Hermann’) wil ik nog even kwijt dat mijn opa altijd heer-
moesthee gebruikte als schimmelbestrijder (dus ook te-
gen phytophthora, aardappelziekte, ook vaak in tomaten-
planten). Hij deed als volgt: 
a) 10 Heermoes/paardenstaarten laten drogen  
b) 30 minuten in kokend water laten trekken  
c) verdunnen 1 op 5  
d) het gewas er mee bespuiten  
Dit beschermt het gewas: dus spuiten voor het gewas 
ziek is !!! 
Groeten van Pia 
 
2. Vogels op de tuin. 
Dag Jolanda en Dick, 
Graag wil ik jullie mijn complimenten geven voor de ver-
nieuwde Tuinkabouter. Met alle respect voor de eerdere 
uitgaven, jullie eerste uitgave is uitnodigend om te lezen. 
Dank. 
Sinds 2002 heb ik tuin 23 aan pad 1. Ik geniet nog altijd 
van de tuin. 
Ik ben nu aan het spitten, natuurlijk heb ik al het een en 
ander gezaaid en verspeend. Met het werk in je tuin sta 
je zo dicht bij de natuur. Je hebt dat hele kleine zaad in je 
hand, legt het in de grond, begint te groeien, te bloeien 
en op een gegeven moment is er de oogst. Als je daar 
oog voor hebt is het elke keer weer een wonder dat hele 
gebeuren te zien. Als je de grond aan het bewerken bent, 
of dat nu spitten of schoffelen is, je bent nooit alleen. Na-
tuurlijk zijn je buren ook op de tuin maar ik bedoel vooral 
de vogels om je heen. Vooral de merel is heel tam en 
komt op één meter afstand van je zitten om te zien of er 
misschien een wormpje boven aarde komt waarmee de 
jonge merels weer worden gevoed. Misschien is het een 
idee om in elke nieuwe aflevering van de Tuinkabouter 
een bepaald soort vogel te beschrijven die we veel op het 
tuincomplex  zien. Zoals dus de merel, de kauw, de duif, 
de wilde halsband parkiet, de vink, de spreeuw, het rood-
borstje, de vink enz. 
Vogels kunnen veel in de tuin "jatten"maar dat hoort bij 
de natuur. 
Veel succes en ik wens jullie een goed tuin jaar.   
Jan Rutten. (Maart 2009) 
 

Naschrift redactie: 
Hartelijk dank voor uw suggestie. In het vorige nummer 
stond een stuk over de Roerdomp van de hand van Jan 
Merkestein en ook in dit nummer besteden we aandacht 
aan vogels in de tuin. 
 
3. Op naar 1600 eetbare balkons in Leiden. 
Beste redactie graag wijs ik jullie op een bericht op buurt-
link waar balkon– en vensterbanktuinieren worden gepro-
moot. 
http://buurtlink.nl//2317AZ/leiden/Condorhorst/1670586/
Op+naar+16000+eetbare+balkons,+doe+je+mee+groot+
project+nu+ook+in+Leiden  

 
4. Betekenis van volkstuinen voor CDA en Oegst-
geest 
De verkiezingen zijn inmiddels alweer bijna 3 maanden 
achter de rug en het nieuwe college werkt hard aan een 
nieuw programma. Wat het CDA opviel was dat in het 
coalitieprogramma geen enkele aandacht besteed werd 
aan groen in Oegstgeest. Toch een aspect wat veel in-
woners van Oegstgeest waarderen. 
Hoewel niet altijd groen (bijvoorbeeld in de winter), zijn 
ook volkstuinen onderdeel van het groen. Toen ik nog op 
de basisschool zat hadden we met school een school-
tuin. Het was als kind fascinerend om te zien hoe uit iets 
onder de grond een plantje kon groeien. Als kind leer je 
ook direct om te zorgen dat de plantjes goed groeien zo-
dat je kan oogsten en kunt genieten van wat het land je 
geeft. 
Zorgen voor de omgeving is voor het CDA in Oegstgeest 
belangrijk. Mensen moeten zich daar ook verantwoorde-
lijk voor voelen. De gemeente helpt hierbij en neemt ook 
werk uit handen, maar met elkaar zorgen we voor een 
groen en leefbaar dorp met goede voorzieningen. 
Als CDA zijn we blij met de volkstuinen omdat het men-
sen een stuk ontspanning geeft, onderlinge binding biedt 
en het gebied een natuurlijke groene buffer vormt tussen 
snelweg en woningen. Het CDA gaat daarom voor be-
houd van de volkstuinen. 
 
Marien den Boer fractievoorzitter CDA 
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Gevederde vrienden op de tuin. 
 
We kregen al enige tijd geleden de suggestie van Jan 
Rutten om in dit blad eens aandacht aan ‘vogels op de 
tuin’ te besteden (zie ‘Ingekomen post’) en het stuk van 
Jan Merkestein in de vorige Tuinkabouter gaf eigenlijk de 
doorslag: dat gaan we doen! 
 
Vogels zijn voor tuinders natuurlijk van belang: ze zorgen 
voor een biologisch evenwicht, ze eten massa’s insecten, 
larven, rupsen, onkruidzaden. Ze maken het gezellig, 
vliegen en huppen om ons heen en zingen op de achter-
grond vrolijke liederen. Iemand wees me er onlangs op 
dat we rond onze tuinen een bonte verzameling vinden: 
niet alleen kraaien of roeken maar ook merels, lijsters, 
diverse soorten mezen en andere zangvogels, soms 
houtduiven, tortels, spreeuwen, Vlaamse gaaien en na-
tuurlijk die kleine brutaaltjes, de papegaaitjes. In deze 
opsomming mogen we de bekende blauwe reiger en de 
minder bekende roerdomp van Jan niet vergeten! 
 
Toch kunnen vogels ook wel eens lastig zijn voor ons als 
tuinder: kraaien eten onze oogstklare erwten, pikken on-
ze kiemende bonen uit de grond, mussen pikken aan de 
knoppen van fruitbomen en lijsters en merels eten onze 
aardbeien op. Een eenvoudig vogelnet (een blauwe, 
want die kleur schrikt ze af en in de zwarte netten raken 
ze verstrikt) of wat oude cd’s aan een draadje willen in 
dergelijke gevallen al goed helpen. Zie ook Tuintipzzzz. 

In het najaar kunnen we de vogels helpen om te overwin-
teren en straks weer te nestelen, bijvoorbeeld door nest-
kastjes op te hangen of wat doorgeschoten groente (met 
zaden) te laten staan. Ook het laten liggen van wat tak-
ken en snoeihout is helemaal niet erg en kan dienst doen 
als bescherming of schuilplaats. 
 
En vooral niet vergeten af en toe een beetje te genieten 
van onze ‘gevederde vrienden’… 
 
Vogels weren: welke manier zijn toegestaan? 
 
Bijna alle vogels in Nederland worden beschermd door 
de Flora- en faunawet. Het is in principe niet toegestaan 
om ‘lastige’ eksters of ‘lawaaierige’ roeken af te schieten 

of zelfs maar  te verjagen. Er zijn wel uitzonderingen op 
deze regels met het oog op schadebestrijding.  Toege-
stane maatregelen verschillen per vogelsoort, per gebied 
en per schadesoort. Meer informatie vindt u op de site 
www.vogelsendewet.nl.  
In dit artikel een verkorte weegave. 
 
Welke vogelsoorten zijn beschermde soorten? 
Alle vogels die van nature in het wild voorkomen op het 
grondgebied van de EU worden beschermd door de Flo-
ra- en faunawet. Vogels die gekweekt of gehouden wor-
den voor agrarisch gebruik of als huisdier, vallen dus niet 
onder deze bescherming. Vogels zoals de ooievaar, die 
in Nederland zijn uitgezet in het kader van fok-
programma’s, worden wel beschermd. 
Deze bescherming van vogels wordt vormgegeven door 
een aantal ‘schadelijke handelingen’ te verbieden… 
Om te bepalen of het verjagen of afschieten in strijd is 
met de bescherming van vogels, wordt er vooral gekeken 
naar de volgende verbodsbepalingen in de Flora- en fau-
nawet: 
-Een verbod op het doden, verwonden, vangen, bemach-
tigen en met het oog daarop opsporen van vogels (art. 
9); 
-Een verbod op het opzettelijk verontrusten van vogels 
(art. 10);  
-Een verbod op het beschadigen, vernielen, uithalen, 
wegnemen en verstoren van nesten, holen of andere 
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vo-
gels (art. 11); 
-Een verbod op het zoeken, rapen, uit het nest nemen, 
beschadigen of vernielen van eieren van vogels (art. 12). 
Op 
Ten aanzien van artikel 10 (het ’opzettelijk verontrusten’ 
van vogels) nog het volgende. Met name gedurende het 
broedseizoen zijn vogels extra verstoringsgevoelig. Bui-
ten het broedseizoen is het ministerie van LNV niet snel 
van mening dat er sprake is van opzettelijk verontrusten, 
mits er ‘zorgvuldig gehandeld’ wordt (?).e 
 
Uitzonderingen 
Er bestaan verschillende uitzonderingen waardoor je in 
strijd mag  handelen met de verboden uit de Flora- en 
fauna wet. Het is afhankelijk van de vogelsoort en het te 
bereiken doel welke uitzondering het meest logisch is om 
te kiezen. Deze keuze is overigens niet geheel vrij, het 
ve rg t  en i ge  j u r i d i s che  u i t l eg  van  de 
‘uitzonderingsvoorwaarden’. 
Op de Landelijke en provinciale vrijstellingslijsten (art. 65 
Flora- en faunawet) zijn bepaalde beschermde diersoor-
ten geplaatst. Grondgebruikers hebben ten opzichte van 
deze soorten onder voorwaarden de mogelijkheid ze te 
verjagen (of zelfs te doden). 
Daarnaast kunnen er volgens art. 67 van de Flora- en 
faunawet bepaalde personen worden aangewezen door 
de provincie om populaties van diersoorten te verkleinen 
en zo schade te voorkomen. Een beperkt aantal diersoor-
ten, met name exoten, zijn op een lijst geplaatst waar-
voor deze uitzondering gebruikt kan worden. 
Individuele ontheffing (art. 68 Flora- en faunawet): aan 
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faunabeheereenheden kan een individuele ontheffing 
worden verleend om in een bepaald gebied ‘verboden 
handelingen’ uit te voeren te n opzichte van een be-
schermde diersoort.  
Individuele ontheffing (art. 75 Flora- en faunawet): hierbij 
gaat het om een individuele ontheffing die kan worden 
aangevraagd bij het ministerie van LNV. Er moet dan 
expliciet worden aangegeven van welke verboden van de 
wet ontheffing wordt aangevraagd. Om gewassen te be-
schermen tegen de schade veroorzaakt door vogels zo-
als ganzen, worden deze ontheffingen en vrijstellingen 
gebruikt. 

  
Vrijstellingen 
Er is een landelijke vrijstelling waarop diersoorten staan 
die in heel Nederland belangrijke schade aanrichten. En 
er zijn provinciale vrijstellingslijsten die verschillen per 
provincie. Om gebruik te kunnen maken van de landelijke 
of provinciale vrijstelling moet er voldaan worden aan de 
hierna beschreven voorwaarden. 
 
Landelijke vrijstellingslijst: 
In heel Nederland mogen grondgebruikers verboden han-
delingen uitvoeren ten opzichte van: Canadese gans, 
houtduif, zwarte kraai en kauw MITS voldaan is aan de 
volgende voorwaarden: 
- de verboden handeling alleen een van deze vogelsoor-
ten treft en geen andere diersoorten in het gebied; er 
geen andere bevredigende oplossing bestaat om schade 
te voorkomen;  
- de gunstige staat van instandhouding van de diersoort 
niet in gevaar komt als gevolg van de verboden hande-
ling én  
- de handelingen uitgevoerd worden ter voorkoming van 
belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfs-
matige visserij en wateren.  

 
Provinciale vrijstellingslijst: 
De provinciale vrijstellingslijsten worden opgesteld door 
de provincie en verschillen dus ook per provincie. Deze 
lijsten zijn te vinden in de 'provinciale verordeningen voor 
schadebestrijding van dieren' en meestal opvraagbaar 
via de website van de provincie. 

Het is centraal vastgelegd dat op deze lijsten alleen de 
volgende vogelsoorten geplaatst mogen worden: brand-
gans, ekster, grauwe gans, holenduif, huismus, kleine 
rietgans, knobbelzwaan, kolgans, meerkoet, rietgans, 
ringmus, roek, rotgans, smient, spreeuw en wilde eend. 

Grondgebruikers mogen verboden handelingen uitvoeren 
ten opzichte van de vogelsoorten die op de provinciale 
vrijstellingslijst zijn geplaatst, op voorwaarde dat: 
- de handelingen alleen de vogelsoorten treffen die op de 
provinciale vrijstellingslijst staan en geen andere dier-
soorten in het gebied;  
- er geen andere bevredigende oplossing bestaat om de 
schade te voorkomen;  
- de gunstige staat van instandhouding van de soort niet 
in gevaar komt als gevolg van de verboden handelingen;  
- de handelingen uitgevoerd worden ter voorkoming van 
belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfs-
matige visserij en wateren;  
de provinciale verordening kan eventuele aanvullende 
voorwaarden stellen. 
 

Conclusie: wegjagen mag, afschieten niet! 
En natuurlijk hebben wij de desbetreffende verordening 
voor de provincie Zuid-Holland even voor u opgezocht 
(zie verordening vrijstellingen Flora en faunawet 2006). 
Er wordt aangegeven dat ‘in afwijking van het bepaalde 
in artikel 10 van de Flora- en faunawet’ het de grondge-
bruiker is toegestaan om de in bijlage i aangewezen 
schadesoorten opzettelijk te verontrusten op de door 
hem gebruikte gronden of in aan door hem gebruikte op-
stallen. Vervolgens vinden we een lijst van (maar liefst) 
16 diersoorten die worden geacht schade te  
berokkenen: *) 
1. brandgans (branta leucopsis) 
2. ekster (pica pica) 
3. fazant (phasianus colchicus) 
4. grauwe gans (anser anser) 
5. haas (lepus europaeus) 
6. holenduif (columba oenas) 
7. knobbelzwaan (cygnus olor) 
8. kolgans (anser albifrons) 
9. meerkoet (fulica atra) 
10. rietgans (anser fabalis) 
11. roek (corvus frugilegus) 
12. rotgans (branta bernicla) 
13. smient (anas penelope) 
14. spreeuw (sturnus vulgaris) 
15. woelrat (arvicola terrestris) 
16. wilde eend (anas platyrhynchos) 
 
Let wel: alleen het opzettelijk verontrusten is toegestaan. 
Afschieten dus niet. Dat weten we dan ook weer! 
 
De redactie 
 
*) Voor de bedrijfsmatige teelt van landbouwgewassen 
gelden in speciale periodes (met name 1 april – 30 sep-
tember) speciale vrijstellingen ten aanzien van diverse 
ganzensoorten. 

 
Zie ook de folder over dit onderwerp: 
Jacht en beheer en schadebestrijding 
Folder | 01-04-2002 | PDF, 1616 kB (opent in nieuw ven-
ster) 
http://www.minlnv.nl/txmpub/files/?p_file_id=14736 
 
Provinciaal blad van Zuid-Holland. 30. VERORDENING 
VRIJSTELLINGEN FLORA- EN. FAUNAWET ZUID-
HOLLAND 2006 ...  
http://www.zuid-holland.nl/documenten/
opendocument.htm?llpos=8068355&llvol=0 
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Vogelwerende maatregelen. 
 
Duiven ruïneren je kool, parkieten eten je zonnebloemen 
leeg, eenden vreten de sla aan, kraaien verstoren je bo-
nen. Wat te doen om dat een volgende keer te voorko-
men? Een half uurtje in het praathuis en de beste tips om 
vogels te weren vliegen om je oren: 
- zet de gewassen gespreid in de tuin; als er dan een 
plant wordt 'ontdekt' door vogels, worden ze niet per defi-
nitie allemaal ontdekt; 
- plaats gaas rond de gewassen (sla): eenden komen 
daar niet overheen; 
- span draad rond je gewas; door de wind wordt er een 
geluid geproduceerd dat de dieren niet prettig vinden; 
- span draad rond en tussen je gewas met daaraan bun-
gelende cd''s aan een touwtje (vooral Frans Bauer en 
Marianne Weber schijnen goed te werken);  
- plaats plasticfolie rond je bonenstaken - de ervaring 
leert dat vogels daar niet makkelijk overheen wippen. 
Vooral als de bonen nét boven de grond   komen, lijkt het 
voor vogels of er een lekker wormpje zit; 
- trek groenten (bonen) thuis of in een gesloten bak voor 
totdat ze minder kwetsbaar zijn; 
- plaats een vogelverschrikker en zorg dat er delen daar-
van bewegen (liefst herrie maken); 
-  plaats een net (liefst blauw, daar raken vogels niet in 

verstrikt) ; 
- werk met 'zaailinten' , waarbij de zaden niet 'los' in de 
aarde liggen zijn verwerkt in een papieren 'lint' (op af-
stand, verspenen is dus niet meer nodig); iemand zei dat 
vogels zaden ook lastig vinden als je deze afdekt met 
(biologisch) wc-papier; 
- en tenslotte gaan er stemmen op om weer een valke-
nier aan te stellen op het tuinencomplex, die (de meeste) 
vogels afschrikt met z'n valkje (wie?); 
Maar anderzijds mogen we de beestjes ook wel iets van 
onze - soms overvloedige - oogst gunnen. Toch? 
 
De redactie 

“Gewoon doen!” 

Onderhoud van de paden, sloten en waterkanten.          
In zijn voorwoord schrijft Ruud Kruis : “de vereniging…
dat zijn we allemaal. Iedereen heeft er baat bij als het 
complex goed beheerd wordt”.  Bij deze woorden willen 
we ons als tuincommissie van harte aansluiten.  We zijn 
een vereniging met ruim honderd leden die een tuin be-
werken. Hiervoor betalen we allemaal een dermate be-
scheiden vergoeding per tuin dat er geen duur tuinonder-
houd van af kan. Dat betekent dan ook, daar vertellen we 
niets nieuws mee, dat de tuinders hun eigen tuin bewer-
ken en ook de aan de tuinen grenzende paden en sloten 
onderhouden.  Sloten, waterkanten en paden moeten 
schoongemaakt zijn, bij de tuincontroles letten we hier 
dan ook op.  Momenteel  zijn  er bv. nogal wat tuinen 
waarbij struiken over het pad groeien en waar op- en bui-
ten de erfafscheiding het onkruid weelderig tiert . Dit gaat 
ten koste van de doorgankelijkheid en de omliggende 
tuinen hebben last van het zaad.  
 
Aardappelziekte Phytophthora  
Ter bestrijding van de aardappelziekte Phytophthora wor-
den op ons volkstuincomplex de aardappelen en de to-
maten (als ze in de open lucht geteeld worden) gespoten.  
Iedere tuinder die aardappelen teelt heeft dan ook aan-

gegeven op welke plaats in de tuin ze dit jaar de aardap-
pelen gepoot hebben. Er dient vanwege het risico van 
Phytophthora wisselteelt plaats te vinden. Het spuiten 
wordt centraal gecoördineerd gedaan door een drietal 
vrijwilligers. Gestart wordt op een moment dat de gewas-
sen enigszins opgegroeid zijn en het weer warm en voch-
tig. Dit is in de regel eind mei/begin juni. In de maanden 
daarop wordt dan ongeveer iedere drie weken bij droog 
en windstil weer het spuiten herhaald. In het mededelin-
genbord bij pad 1 kunt u zien wanneer er gespoten is. 
 
Een suggestie                              
Vorig jaar hebben er in de vakantie tijd gewassen ge-
staan die zijn blijven hangen waar een ander mogelijk 
nog lekker van had kunnen  eten.  Het is misschien een 
goed idee om gewassen (zoals bonen, sla, andijvie en 
fruit) die niet geconsumeerd of geconserveerd gaan wor-
den aan te gaan bieden aan de andere tuinders. Dit bv. 
door het ophangen van een briefje in het mededelingen-
bord of door het met een aanbiedingsbriefje bij het Praat-
huis neer te zetten. 
 
De tuincommissie 
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Nationale aardappelgerechten 
In het vorige nummer van De Tuinkabouter  vroegen we 
om recepten met ‘de aardappel’ in de hoofdrol. Een me-
detuinder wees ons op de site  
http://www.weekvandesmaak.be (klikken op expatatas) . 
Daarop staan nationale aardappelgerechten en hiervan 
kozen we er één om in het zonnetje te zetten! 
In vier eeuwen tijd werden aardappelen superpopulair. 
Zo heeft elk land ondertussen zijn eigen nationale aard-
appelgerecht(en). Hier zetten we de favorieten op een 
rijtje. 
België - Frieten 
Frankrijk - Gratin dauphinois en hachis parmentier 
Nederland - Stamppot 
Italië - Gnocchi di patate  
Duitsland - Spetzle (knoedels) 
Griekenland - patata salata (aardappelsalade) 
Portugal - caldo verde (soep van aardappelpuree, groene kool en 
worst) 
Spanje - Patatas bravas (aardappelen met pikante tomatensaus) 
Finland - imellytetty (aardappelstoofpot met melk) 
Oostenrijk - nockerln of knödeln 
Zweden - Janssons Frestelse (aardappelstoofpot met gezouten sprot-
jes, uien, brood en room) 
Cyprus - Mussaka 
Estland - Ahju Kartul (ovenschotel met aardappelen, ui en spek) 
Hongarije - Rakottkrumpli (aardappellaagjes) 
Letland - Rasols (aardappelsalade) 
Litouwen - véderai (aardappelworsteln), kugel  
Malta - Patata l-Forn (aardappelen uit de oven) en Froġa bil-laħam 
(aardappel/vleesomelet) 
Polen - Kluski (aardappelnoedels met diverse vullingen) 
Slovenië - Prazen Krompir (gebakken aardappelen met uien) 
Slowakije - Bryndzove halushky (aardappelknoedles met schapenkaas 
en geroosterd spek) en Zemiakové placky en Lokse 
(aardappelpannenkoeken) 
Tsjechië - Knedlicky (knoedels) 
Bulgarije - Patatnik (geraspte aardappelen met uien en munt) 

Roemenië - Nokedli (knoedels) 
Denemarken - brune kartofler (gekarameliseerde aardappeltjes) 
Ierland - Colcannon (gestampte aardappelen, groene kool en bosui) 
Groot-Brittannië - Lancashire hotpot (stoofpot van schaap en aardappe-
len), mashed potatoes 
Luxemburg - Tierteg (restjes van zuurkool en aardappelpuree) 
 
SPAANSE TORTILLA (AARDAPPELOMELET) 
Een tortilla is een aardappelomelet. Hij lijkt qua bereiding 
op de Italiaanse frittata maar heeft aardappel en ui als 
vulling. En deze kun je gerust aanvullen met stukjes pa-
prika en/of chorizo. 
Ingrediënten: 
* 5 grote aardappelen, uitje, knoflook 
* 4 of 5 eieren 
* scheutje melk 
peterselie en bieslook, paprikapoeder, peper en zout 
Bereidingswijze: 
Snijd aardappelen in heel kleine stukjes (1/2 cm in het 
vierkant). 
Kook de aardappelen ca 5 à 10 min met wat zout bijna 
gaar en laat goed afkoelen. 
Verwarm wat olijfolie in een pan met een dikke bodem en 
laat hierin de ui en knoflook zachtjes bakken. 
Klop intussen eieren met melk en kruiden los. 
Meng de aardappelen met de ui en met eimengsel. 
Haal vluchtig stukje keukenrol door de (anti-aanbak)
koekenpan en doe er een flinke scheut olijfolie in. 
Roer het aardappel-ei-mengsel goed door en giet in de 
pan als de olie nog niet te heet is. 
Laat langzaam bakken en keer halverwege om of zet de 
pan onder de grill om ook de bovenkant te garen.  
Eet smakelijk! 

Gevulde koek 
In de vorige Tuinkabouter stond bij de rubriek geschoffeld 
een artikel “klusdagen 3 april 2010 groot succes “.  
De redactie was niet in het bezit van beeldmateriaal en 
heeft bij het artikel foto’s van takken en gevulde koeken 
geplaatst. Deze combinatie van takken en gevulde koe-
ken was slechts voor enkele tuinders duidelijk omdat het 
hier een actie betrof van de maandag na de klusdag. 
Gelukkig heeft Mathilde met haar mobiel nog foto’s ge-
maakt en kunnen we het mysterie uit de doeken doen. 
Op de klusdag van 3 april is ontzettend veel snoeiwerk 
gedaan en de berg takken was niet te overzien. Om dit 
met de OVV-aanhanger naar de gemeentewerf  te rijden 
zou een hele klus zijn. Miep heeft dit anders opgelost. 
Gewapend met gevulde koeken is ze naar de gemeente 
gestapt en heeft de aanwezige ambtenaren na de koffie 
met koek bereid gevonden de takkenzooi op gepaste 
wijze af te voeren.   
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Nu ook in Oegstgeest: guerrilla gardening - harde 
acties met zaadbom en tomaat 
  
'Harde actie met zaadbom en tomaat', zo kopte De 
Volkskrant op 21 april jongstleden. Naar aanleiding van 
het feit dat het seizoen voor 'guerrilla gardening' (guerrilla 
tuinieren) weer begon, wordt uitgebreid verslag gedaan 
van het verschijnsel. Groenliefhebbers leggen illegaal 
tuintjes aan, een vorm van 'politiek tuinieren'... 
  
's Nachts, gewapend met schoffel, bloembollen en een 
bakfiets vol aarde, is het de kunst om niet door de politie 
betrapt te worden, vertelt de Amsterdamse Joop, sinds 
twee jaar actief als guerrilla gardener. Een keer per 
maand rukt hij uit. Soms kiest hij er voor om 'te bluffen': 
dan gaat hij met een oranje hesje aan de slag. 'Dan lijkt 
het alsof je bij de gemeente hoort'. Geen haan die er dan 
naar kraait. 
  
Tuinieren waar het eigenlijk niet mag,  dat is guerrilla gar-
dening in feite. De vanuit de Verenigde Staten overge-
waaide beweging wint terrein in Nederland. In minstens 
25 steden slaan bewoners van saaie betegelde straten 
geregeld de handen ineen om wat meer groen in de 
buurt te brengen. Zonder toestemming van de gemeente. 
Het kan een stokroos zijn naast een eenzame boom, het 
opleuken van een vergeten perkje in het winkelcentrum, 
maar ook een complete groentetuin op een verlaten stuk 
grond. Want hoewel er misschien genoeg parken zijn in 
de omgeving, bij guerrilla gardening gaat het erom zelf bij 
te dragen aan het vergroenen van onbenutte plekken in 
de omgeving. En daarbij laten de actievoerders zich niet 
tegenhouden door autoriteiten, hekken of andere ver-
sperringen. 'We maken bijvoorbeeld seedbombs 
(zaadbommen) van een zadenmix, compost en klei, legt 
Joop uit, 'en dan gooi je in één vloeiende beweging een 
paar van die bommetjes over hekken op terreinen waar 
je moeilijk bij kunt komen - het bekende 'hit en run  
effect'... 
  
Guerrilla gardening ontstond in de jaren zeventig in New 
York. Kunstenares Liz Christy trommelde vrienden en 
buren op om een verlaten bouwterrein tussen de gebou-
wen in de Lower East Side onder handen te nemen. In 
het holst van de nacht werden rondslingerende vuilnis en 
brokken steen ingeruild voor tomatenstekjes. Het gebied 
groeide uit tot de eerste officiële communitytuin 
(gemeenschapstuin) in New York en wordt vandaag de 
dag nog steeds onderhouden door een groep green gu-
errilla's. Maar al eerder waagden bewoners in Nederland 
zich wel eens aan illegaal tuinieren. De bekende gevel-
tuintjes in de oude volkswijken zijn daar het bewijs van. 
Een paar straatstenen werden weggehaald, waar vervol-
gens zonnebloemen werden geplant. Inmiddels zijn de 
geveltuintjes op veel plekken geoorloofd, en kun je een 
aanvraag indienden bij gemeentes. In feite werd de over-
heid gedwongen tot versoepeling van de regels, doordat 
particulieren aantoonden hoeveel plekken de overheid 
onbenut liet... Het overgrote deel van de guerrillatuinders 
zijn mensen die zelf geen tuin hebben, maar wel graag 

ergens tuinieren. Volgens sommigen is het veelmeer een 
protestvorm tegen het tekort aan natuur in de stad en de 
verspilling van land. 
  
Inmiddels is guerrilla gardening uitgegroeid tot een goed 
georganiseerde internationale beweging met aanhangers 
van Brazilië tot Australië. Aan het hoofd staat de Britse 
goeroe Richard Reynolds, die een handboek schreef en 
workshops geeft over hoe je met dreigende situaties om 
moet gaan, zoals bijvoorbeeld confrontatie met de politie. 
Het weekend van 24-25 april werd uitgeroepen tot het 
landelijk weekend van de groene actievoerders. 'Al die 
geheimzinnigheid in het donker heeft zo zijn charme' zegt 
een actievoerder, 'een beetje het gevoel van vroeger als 
je stiekem een sigaretje rookte...' 
  
En wat blijkt: in de Oegstgeester Courant van de week 
daarna vinden we op de voorpagina de kop 'Guerrilla 
gardening in Poelgeest' boven een verslag van een 
opmerkelijk burgerinitiatief in de wijk Poelgeest: een 
groep mensen in de wijk besloot het nog kale wijkpark op 
eigen initiatief wat verder aan te kleden. Een aantal stro-
ken grond werd omgespit en inmiddels hebben er al di-
verse tuiniersessies plaatsgevonden. Tomaten, pompoe-
nen en zonnebloemen werden ingezaaid, en een twintig-
tal wilgentenen moet uitgroeien tot een natuurlijke hut. 
Zelfs een kastanje en een vlinderstruik werden geplant. 
'Knap brutaal' zegt de één, waar de ander de activiteiten 
met instemming begroet. De wethouders Mackay en De 
Ridder hebben aangegeven dat het niet de bedoeling is 
dat inwoners 'zomaar' op eigen initiatief het openbaar 
groen met eigen groen gaan aanvullen.' Het park zoals 
het na overleg met de bewoners was aangelegd heeft 
gewoon wat tijdig nodig om te groeien...' 
  
Als er geen contact met de gemeente wordt gezocht, zal 
alles binnen afzienbare tijd worden verwijderd. De guer-
rilla gardeners hebben toegezegd binnenkort met de ge-
meente te gaan overleggen. Mensen met zo'n grote ge-
drevenheid zouden wij bij de OVV misschien wel kunnen 
gebruiken? 
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Tuinkabouter 
Interessante belevenissen van een tuinkabouter in zijn 
(haar) tuin zijn te lezen op: 
http://belevenissen-van-een-tuinkabouter.webs.com/ 
 
Week van de Smaak 
Van 11 tot en met 21 september wordt in België ‘de 
Week van de Smaak’ georganiseerd. Dit jaar staat de 
week in het teken van de moestuin! Er wordt een moes-
tuinblog aangemaakt, er is een wedstrijd waarbij de win-
naar een topkok aan huis krijgt om met spullen uit de ei-
gen moestuin een heerlijke maaltijd te koken (de beste 
moestuinactie/chef aan huis), er wordt een symposium 
over historische moestuinen georganiseerd, en mensen 
worden aangemoedigd te starten met en moestuin (‘we 
willen de Belgen groene vingers en vuil onder de nagels 
bezorgen!’).Het ecologisch tuinieren wordt daarbij aange-
moedigd. Aanbevolen de gezellige site: http://
www.moestuinblog.be 
 
Eigenwijze tuin  
Op http://www.eigenwijzetuin.be  staan uitgebreide ver-
halen van een eigenzinnig tuinder, compleet met prachti-
ge foto’s en verslagen. De moeite waard! 
 
DeVierkanteMeterTuin 
En wat boffen we toch dat wij, leden van de OVV, alle-
maal een heerlijke tuin hebben om in te werken: staat er 
elders in dit blad al iemand die wees op ‘balkon- en vens-
terbanktuinen’, in ’ t Buitenblad’, (een folder van de Boe-
renbond/Welkoop) werd onlangs uitgebreid aandacht 
besteed aan de VierkanteMeterTuin: een houten bak, 
verdeeld in 16 compartimenten, waarin de consument-
zonder-tuin naar hartenlust zelf groenten, fruit en kruiden 
kan kweken. 
De VierkanteMeterTuin wordt verkocht als pakket en 
heeft een duidelijke handleiding: 
- Zoek een geschikte plek en pak het pakket uit; 
- Leg de planken in een vierkant, zet ze rechtop en sla 
met een hamer de pen erdoor. De buitenkant van de m2 
tuin staat nu; 
- Vul de bak vervolgens met aarde en druk goed aan; 
- Leg nu de latjes in de inkepingen over de bak; 
- Zaai één gewas per vakje.. 
De beste tip volgt dan: ‘Heeft u een groentesoort ge-
oogst, plant dan weer een nieuwe soort in verse grond’. 

Brief van de gemeente Oegstgeest 
Dit voorjaar heeft de gemeente Oegstgeest een actie 
georganiseerd om – met gemeentelijke subsidie-  een 
regenton aan te schaffen. De (forse!) tonnen werden aan 
huis bezorgd. Hiervoor hoefden de nieuwe eigenaren niet 
thuis te blijven: de ton zou in de voortuin worden gezet. 
Dat gebeurde inderdaad: pal voor de voordeur vonden 
we op de afgesproken dag een ton. Met een briefje in de 
brievenbus: ‘Hierbij deel ik u mee dat , zoals in de beves-
tigingsbrief was aangegeven, vandaag de regenton en de 
bijbehorende hulpstukken bij u zijn afgeleverd.’ Toch 
maar goed dat we die brief hebben gevonden, anders 
was dat ons vast ontgaan (…)! 


